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 سخن نخست            
 

 طیشرا ی. بررسشودیمحسوب م رویهدف وزارت ن نیترجامعه است، مهم یازهاین نیتریاتیمطلوب که از ح تیفیآب و برق باک عیو توز تأمین تیاهم

. تسخود قرار داده ا ریرا تحت تأث یزانه مردم، صنعت و کشاورزرو یاست که زندگ ییهاوجود ابر چالش انگریآب و برق کشور ب یهارساختیز یکنون

 حتاجیما ینگهدار یو حت یبرق یهاباز شدن درب ،یتراکنش بانک ریروزمره مردم نظ یکارها نیترساده ریاخ یبرق در روزها یمثال قطععنوانبه

ز به سبب یاز کشاورزان ن یاریبس یقرار داد و حت ریکوچک را تحت تأثبزرگ و  عیاز صنا یاریبس دیبرق تول یبا مشکل روبرو شد. بعالوه قطع ییغذا

تحمل شود و  مدتیدر طوالن تواندیبر سر کشور نم یچالش نیچن هیاست که سا یعیآب از چاه دچار مشکالت گسترده شدند. طب تأمین یوابستگ

 .شودیسه راهکار مطرح م یحامل انرژ نیا دیز کمبود تولا یبرق ناش یحل مشکل قطع یکرد. برا یدگیآن رس تیدر اسرع وقت به وضع دیبا

ق در آور مصرف برشاهد رشد سرسام یفعل طیرهبر معظم انقالب است. در شرا یابالغ یاسناد باالدست یمصرف بر مبنا یاول، لزوم اصالح الگو راهکار

قصد  رویاست که وزارت ن یدر حال نیتجربه کرده است. ا را شیدرصد افزا 15به  کیمصرف نسبت به سال گذشته نزد کِیو شاخص پ میکشور هست

مصرف برق،  تیریمد یسازو آگاه یقیتشو یاساس عالوه بر راهکارها نیدرصد کنترل کند. بر هم 1مصرف را در حد  کیشاخص پ نیرشد ا داشت

ر حوزه، د نیصورت گرفته در ا ی. بر اساس برآوردهاردیزمان ممکن مدنظر قرار گ نیترعیدر سر دیبا نگاه عدالت محور با ینظام تعرفه گذار یجراح

 یانرژ ارانهیمصرف کند، از  شتریکه ب یهر مشترک شودیسهم سه دهکِ پردرآمد جامعه م المال،تیاز ب یبرق پرداخت ارانهیدرصد از  51حاضر  لحا

برق  هنیتوجه هزقابل شیها و افزامصرفبرق کم نهیکردن هز گانیرا مؤثر با یپلکان یاستفاده از نظام تعرفه گذار رونی. ازاشودیبرخوردار م یشتریب

 .برق را حل کند یعادالنه شدن مشکل قطع نهیزم تواندیمشترکان پرمصرف م

امور  نهیزم دیفوق، با یاست. عالوه بر راهکارها ریپذ دیتجد یهایانرژ ریو سا یاهسته یاستفاده از انرژ تیبا محور روگاهیدوم در ساخت ن راهکار

 یوع سازبا نگاه متن دیبا روگاهی. البته ساخت نردیکشور در دستور کار قرار گ یروگاهین تیظرف شیمغفول مانده در برنامه ششم توسعه ازجمله افزا

کند. در حال حاضر  دایپ شیافزا روگاهیشده ننصب تیدر ظرف یاو هسته ریپذ دیتجد یهاروگاهیسهم ن کهینحوکشور انجام شود؛ به یروگاهیسبد ن

در  یستیاختصاص دارد و با ریپذ دیمنابع تجد ریو سا یباد ،یدیخورش ،یاکشور به برق هسته یروگاهین یشده اسمنصب تیدرصد از ظرف 2تنها 

 نهیمدر زمستان، ز کشور است که یتراز گاز یمسئله کسر ریپذ دیتجد یهاروگاهین یتوجه در ارتقارو با جهش مواجه شود. نکته قابل شیپ یهاسال

 ریپذ دیتجد منابع تیبرق با محور یهاروگاهی. توسعه نشودیگسترده م یکرده و منجر به خاموش ایرا مه یلیسوخت فس یهاروگاهیشدن ن رفعالیغ

 .دیزمستانه را از سر کشور رفع نما یخاموش هیسا تواندیم

ج بار او ه،یهمسا یکشورها یتفاوت ساعت لیبرق است. در حال حاضر به دل یماسپلید تیاتکا به ظرف ،یآبمشکل کم یحل قطع یسوم برا راهکار

 راقاوج مصرف در کشور ع نیا فتد،یهرروز اتفاق ب 13ساعت  رانیمثال، بر اساس ساعت کشور، اگر اوج بار ا ی. برادهدیرخ م یها در ساعات متفاوتآن

در ساعت  یتبادل انرژ نهیزم تواندیم هیهمسا یبه کشورها رانیبرق و اتصال شبکه برق ا یاسپلمیتوسعه د رونی. ازاخوردیساعته رقم م 1با اختالف 

 برق کشور را حل کند.   یکرده و مشکل قطع ایمصرف را مه کیپ
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 جدید خانواده ضوع

 مهرگان صنعت انیلشرکت 

به  مهرگان صنعت انیلشرکت  ریدر ماه اخ

 دهی. اوستیمستقر مرکز پ یهاجمع شرکت

ل نس دیو تول یطراح"شرکت  نیاورانه افن

خط و  زاتیتجه یقیعا یکاور ها دیجد

از  یریجهت جلوگ یپست فشار قو

از  یناخواسته ناش یها یقطع

بر  .باشدمی "لیدال ریو سا یجانورزدگ

شبکه بسیاری از  بردارانبهرهاساس آمار 

ها شبکه در خطوط هوایی برق یقطعخطاها و 

ی از برخورد ی ناشفشارقوی هاپستو 

 و ایجاد داربرقپرندگان، جانوران با تجهیزات 

باشد. همچنین با یماتصال کوتاه در شبکه 

توجه به اینکه فضوالت پرندگان هادی 

های نشتی بر یانجرالکتریکی خوبی جهت 

باشد انباشت این آلودگی یمها روی ایزوالتور

ه های شبککوتاهی در ایزوالتور-سبب اتصال

از طرفی در مسیر خطوط هوایی  گردد.می

افزایش شاخ برگ درختان و برخورد آن 

یم هوایی سبب بروز اتصال کوتاه در مسیر باس

ی هاپستگردد. در هادی به زمین می

یز مشکل جانور زدگی در تجهیزات نی فشارقو

پست به دلیل در دسترس بودن برای 

بر پرندگان از قبیل گربه، مار جانورانی عالوه 

ین معضل بیشتر از خطوط انتقال مشهود .. او 

هایی است. در این حالت استفاده از کاور

 صورتبهآمریکا  Raychemمرسوم به 

 بردارانبهرهیمت گزاف به دست باقوارداتی 

رسید که این تجهیز با توجه به شرایط یم

فعلی کشور امکان واردات آن بسیار ضعیف 

این شرکت در این طرح به دنبال  است.

که نقش عایقی را با  خت پوششی هستسا

چهار شاخص زیر که مناسب جهت تجهیزات 

Outdoor باشد را رعایت نماید:یم 
قدرت عایقی مناسب متناسب با سطح ولتاژ  -1

یلوولت در ک 10شبکه حداقل قدرت عایقی 

 متریلیمهر 

پاس  –و شرایط محیطی  UVقدرت تحمل  -2

مطابق با  UVساته  1000نمودن تست 

 IEC62039رد استاندا

مقاوم در برابر افزایش و  –تحمل دمایی باال  -3

الی مثبت  40تحمل دمای منفی  کاهش دما

  و.... درجه مطابق شرایط شبکه ایران 125

 .صنعت آب و برق، به اشتراک خواهند گذاشت

 شیپر وسفیدکتر  یآقا ینامه از سوتفاهم نیا

 یو پژوهش یسرپرست مجتمع آموزش

 یمیابراه نیدکتر افش یقاو آ رویپژوهشگاه ن

اء سهند امض یمرکز رشد دانشگاه صنعت سیرئ

 .دیگرد

 -وبینار علمیبرگزاری 

  مرکز تخصصی
 یبا همکاردر ماه اخیر مرکز دو وبینار 

عه توس"و  "کارنیکان اندیش پارس" هایشرکت

برگزار کرد. وبینار اول  "آب و انرژی پاک هورداد

دکتر آقای توسط  1400 ماهتیر 14در تاریخ 

شرکت  یمشاور بازرگان) راد یرین دیحم

 رهیمدئتیپارس و عضو ه شیاند کانیکارن

صادرات "( تحت عنوان دهنده آپرشتاب

و  یمحصوالت فناورانه و خدمات فن

صادرات محصوالت فناورانه و  .بود "یمهندس

 تیدر کنار جذاب یو مهندس یخدمات فن

 نیادر  حیدانش و شناخت صح ازمندیموجود، ن

تدا اب ناریوب نیراستا در ا نی. در اباشدیم نهیزم

سپس  شد وپرداخته  یبه چند سؤال اصل

 ای و ینسب تیو مز یمعرف یالمللنیب یبازارها

 انیب یاتخدمات صادر ایمطلق کاال  تیمز

 یبازرگان اتیدر انتها مراحل شروع عمل گشت.

وبینار دوم نیز در  شد. حی)صادرات( تشر یخارج

دکتر محمد توسط آقای  1400ماه تیر 21تاریخ 

 ندیشرکت پاال فرآ رعاملیمد) فر اریمهد

( از سوی شرکت هورداد تحت عنوان نیراست

( Antiscalantانتخاب ماده ضد رسوب )"

 .بود "اسمز معکوس کننیریشآب یبرا

و اسمز  یاعم از حرارت هاکننیریشآب یتمام

خوراک، با چالش  ظیتغل لیمعکوس به دل

رسوب مواجه هستند. استفاده از مواد  لیشکت

 نیتراز متداول یکی( Antiscalantضد رسوب )

 چالش است. نیمقابله با ا یها براروش

 یهابا پرسش ییزدانمک یبرداران واحدهابهره

مواجه هستند؛  مواد نیدر مورد ا یمتعدد

وب رس لیمواد چگونه از تشک نیا کهنیازجمله ا

 نانیاطم توانیچگونه م کنند؟یم یریشگیپ

 کی یمحصول برا کیحاصل کرد که 

خاص مناسب است؟ دوز مناسب  کننیریشآب

به مقدار  ماده نیچقدر است؟ چنانچه ا قیتزر

ه را ب یاشکال خاص ایشود، آ قیتزر یشتریب

 یهاپرسش نیپاسخ ا ناریوب نیا آورد؟یوجود م

  مخاطبان قرار داد. اریمتداول را در اخت

 مرکز اخبار
 

 برگزاری کمیته پذیرش مرکز

 در سال رشیپذ تهیجلسه کم نیسوم

 نی. در ابرگزار شد 27/04/1400 خیدر تار 1400

 یبرقآب روگاهیو ساخت ن یطراح "جلسه طرح 

وهابزاده  یمهد یاز جانب آقا "مگاوات 10 ریز

قرار گرفت. پس از ارائه  یابیارائه و مورد ارز یزرگر

 و یابعاد فن یو بررس انیمتقاضتوسط  هاطرح

مرکز  ی، با ارسال طرح فوق به شوراهاطرح یمال

 .دیرشد منوط به انجام اصالحات الزم موافقت گرد

 یشورا نیهفتادو سوم یبرگزار

  مرکز

مرکز در روز  یشورا نیسوم هفتادو

دو طرح  یبا بررس 15/04/1400مورخ  شنبهسه

 یجلسه ابتدا طرح آقا نی. در ابرگزار شد

 دیو تول یطراح"تحت عنوان  یدرضا قاسممحم

خط  زاتیتجه یقیعا یکاورها دینسل جد

از  یریجهت جلوگ یو پست فشارقو ییهوا

و  یاز جانور زدگ یناخواسته ناش یهایقطع

از تداخل  یناش لیدال ریو سا یپرنده زدگ

. قرار گرفت یموردبررس "عتیشبکه برق و طب

رداختند و به ارائه طرح خود پ یقاسم یابتدا آقا

محترم شورا  یسپس طرح فوق از جانب اعضا

شورا با  تیدرنهاقرار گرفت.  یو بررس موردنقد

 رویاستقرار واحد فوق در مرکز رشد پژوهشگاه ن

 یرضا عصب دیجمش ینمود. در ادامه آقا افقتمو

 یطراح"به ارائه طرح خود با عنوان  یخلجائ

 نیگزیدائم جا سیمغناط یالکتروموتورها

 در یخانگدر لوازم یمعمول یوموتورهاالکتر

پرداختند که پس از " وات 1500تا  150کالس 

طرح و بحث در مورد موضوعات  نیا یبررس

 نیبا استقرار ا ورا،ش یتوسط اعضا شدهمطرح

 .  دیدر مرکز رشد موافقت گرد زیطرح ن

 اخبار شعب مرکز رشد
یو توسعه همکار تیدر راستای تقو

 نیب یانامهمشترک، تفاهم یها

فناور صنعت آب و برق  یمرکز رشد واحدها

فناور  ی( و مرکز رشد واحدهاجانی)شعبه آذربا

 نیا . بر اساسدیسهند تبادل گرد یدانشگاه صنعت

 ،یفناور بومستیز گرینامه هر دو بازتفاهم

 یهایرالزم را در جهت توسعه فناو یهمکار

 د و صنعت آب و برق را انجام خواهند دا ازیموردن

دو طرف را  یافزارو نرم یافزارسخت یهاتیظرف

 نوپا و فعال در حوزه یهارشد شرکت یبرا
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 بیشتر بدانیم
 

  رویحوزه آب در وزارت ن یاساس یهاچالش تیریمد

 پایدار تأمین مسئلهت. مواجه اس ییهاچالش ابربا در حوزه آب نیز وزارت نیرو در تکمیل بحث سخن نخست این ماه در خصوص مشکالت حوزه برق، 

کند که نگرش وزارت نیرو به حکمرانی آب تغییریافته، سیستم مدیریت جامع سیالب استقرار یابد، منابع ، ایجاب میهاعنوان ماده اولیه ایجاد تمدنآب به

وند. ذیالً هرکدام از این راهکارها را طور مؤثر پایش و کنترل شهای شهری بههای سطحی و فاضالبصورت کارآمد مدیریت شوند و آبآبی کشور به

 دهیم.اجمال توضیح میبه
 

 تغییر نگرش در حکمرانی آب

گر بیان ،سال دوسالی گسترده به فاصله کمتر از و خشک سیالب وقوع

مستقر در وزارت نیرو هیچ آمادگی در آن است که نظام حکمرانی آب 

بر اساس مطالعات صورت گرفته در  .مقابل شرایط فعلی اقلیمی ندارد

که بر روی چند رودخانه کشور انجام شد، مسئله تغییر  90اوایل دهه 

توجهی مورد تأکید بسیاری از کارشناسان و مسئوالن طور قابلاقلیم به

بر روی رودخانه دز مشخص کرد، برای مثال مطالعه جامعی  .قرار گرفت

ای را تجربه کرده و رژیم جریان در پائیز و زمستان به دلیل افزایش تغییرات گسترده 1370دوره قبل و بعد از  2روند تغییرات آبدهی این رودخانه برای 

یافته اما میزان دبی پایه منطبق بر زمستان افزایش از سوی دیگر میزان جریان سطحی در فصل پائیز و اوایل .تر شده استدما و تغییر نوع بارش سیالبی

درجه در  2در این مطالعه مشخص شد که تغییرات اقلیمی و افزایش درجه حرارت به میزان  .یافته استدرصد کاهش 11احتیاجات و مصارف به میزان 

چندان دور کشور با شرایط حدی اقلیمی مواجه شده ده نهاین یعنی در آین .کل کشور سبب شده تا شاهد افزایش شدت و کاهش زمانی بارندگی باشیم

عنوان هشداردهنده در چنین شرایطی استقرار سیستم پایش سیالب در تمامی مناطق باالدست به .شودسالی و سیالب بسیار کوتاه میهای خشکو دوره

 .اری و ساخت و سازی باید مدنظر قرار گیردمواقع سیالب و همچنین استقرار سیستم مدیریت جامع سیالب همراه با رویکرد سازوک
 

 مدیریت جامع سیالب

هایی نظیر احداث سدهای مخزنی و ساماندهی رودخانه و نیز ای مهار سیالب و توسل به روشهای منطقهبرای کاهش خسارات سیل لزوم توجه به طرح

های منظور تعیین سیاستبه .گرددمطرح می ن در مدیریت کنترل سیلعنوان اقدامات اساسی و بنیادیای جهت تعدیل سیل بههای غیر سازهفعالیت

کیب تروزارت نیرو بایستی ای مدیریت سیالب، ای و غیر سازههای مختلف سازهمدت، با در نظر گرفتن اندرکنش و هزینهمدیریتی بلندمدت و میان

ها وشکند. این ر برای مسیرهای سیالب( عملیاتی خسارت مالی و تلفات جانی کمترین امید ریاضیعلمی )نظیر بر مبنای را ها ای از این گزینهبهینه

 .سالی معرفی کندهای خشکتهدیدی به نام سیالب را در قالب فرصتی برای ذخیره آب و استفاده در زمانتوانند می

 

 سالیدر ایام خشک منابع آبکارآمد مدیریت 

زان بدل شده است. در راز مردم و کشاو اکنون به معضل بزرگی برای بخش گستردهشود که همی میهای کشور تلقسالی نیز از ابر چالشمسئله خشک

درصد  90با توجه به اینکه بیشتر از  .سالی نیازمند راهکارهایی است که بتوان با کمترین هزینه به مدیریت مسئله بپردازدهمین راستا حل مسئله خشک

کند، لذا اقدامات مدیریت مصرف و چرخش نظام حکمرانی به سمت حکمرانی مؤثر آب زیرزمینی در این میسوی حوزه کشاورزی حرکت آب کشور به

ای از آب کشاورزی کشور از منابع آب زیرزمینی باوجوداینکه بخش عمده .سالی تلقی شودعنوان راهکار مدیریت مسئله خشکتواند منجر بهحوزه می

شده است. بر این اساس، استقرار ای این حوزه به وجود نیاورده و همه مسئولیت این حوزه به کشاورز عودت دادهشود، دولت هیچ زیرساختی برمی تأمین

عالوه بر  .تواند زمینه کاهش مصرف بخش کشاورزی را ایجاد کندوری آب در این حوزه میمنظور ارتقای بهرهزیرساخت شبکه آبیاری به

 .دها برگردانتواند حیات را به این سرزمیندر شرق کشور می خصوصبهحق آبه  تأمینمنظور ویکرد تعامل بهدیپلماسی آب کشور با ر سازیفعال این
 

 شهری فاضالب آب سطحی وی هاشبکهمدیریت 

ها ازجمله ای را در برخی از شهرهای گستردهدر شرایط سیل چالش فاضالب های سطحی وسالی، نبود زیرساخت شبکه مدیریت آبفارغ از مسئله خشک

ها و وزارت نیرو در همین رابطه با توجه به اینکه این مسئولیت بین دو نهاد شهرداری .جنوب غرب، جنوب شرق و شمال غرب کشور به همراه دارد

 .باشد 98 پایداری برای جلوگیری از اتفاقات تلخ سال حلراهتواند این مسئله می پیگیری منظوربه مادر تخصصی لذا تشکیل شرکت شدهمیتقس

 

 

 

 
 

https://search.farsnews.ir/?q=%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8&o=on
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 های عام و فناوریمعرفی پارک

استان سمنان یپارک علم و فناوراین شماره:   

سازمان  یمراکز استان ریادغام سا ای لیبا تبد زمانهم ،یگسترش آموزش عال یبر اساس مصوبه شورا 1381سال  ورماهیشهراستان سمنان در  یپارک علم و فناور

 برنامه توسعه سوم و یهااستیس یادر راست راتییتغ نیخود را در استان سمنان )مستقر در شهرستان شاهرود( آغاز نمود. ا تیالفع رانیا یو صنعت یعلم یهاپژوهش

 یتیحما فیوظا تیتقو زیو ن یخود در حوزه فناور یهاتیمأمورو  فیها در انجام وظاشدن استان کارآمدتر منظوربه یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق دیجد یهاتیمأمور

ل است.  در حا گرفتهانجامصنعت و تجارت  قات،یتحق نیتعامل فعال ب یبرا ایو پو یمعل یهاطیمح جادیدرخشان و ا یهامبتکران، فناوران و استعداد نان،یاز کارآفر

تهران -راه شاهرودشاه ریهکتار در مس 37حدود  ییفضا پارک، در سیپرد ،یدانشگاه ،یقاتیبا مراکز تحق یعلم و فناور یهاپارک جواریهم ضرورتبه تیحاضر با عنا

 :( و در جواریپژوهش یآموزش مؤسساتو  عیپارک، صنا نیمتقابل ب یازهاین تأمینو  یقاتیتحق-یعلم تباطار یامکان برقرار تی)با توجه به مز

 پارک یشاهرود واقع در شمال شرق یدانشگاه صنعت 

 پارک سیپرد یشاهرود در قسمت جنوب یشهرک صنعت 

 یواحد شاهرود در قسمت جنوب شرق یدانشگاه آزاد اسالم 

  صیدآبادو  یامیم یصنعت هیو ناح یلومتریک 170دانشگاه سمنان در  ،یلومتریک 110دانشگاه گرگان در  ،یلومتریک 60دانشگاه جامع دامغان در 

 یصنعت یبه واحدها یو دسترس یمتخصص و امکانات دانشگاه یروهای، استفاده از نمهم منطقه یهاارتباط تنگاتنگ با دانشگاه یاست، که امکان برقرار شدهتأسیس 

 زیفناور مستقر ن یواحدها ییپارک و سهولت امور اجرا ییاجرا نهیو کاهش هز یبه امکانات شهر یسهولت دسترس نی. همچنآوردیفراهم م یشتریرا با سهولت ب

 است. شدهفراهممحل  نیدر ا سادگیبه

 

 پارکها حمایت

و  وکارکسببه  انبنیدانش و فناور مؤسسات و هامحور و فناورانه شرکتدانش یهادهیا لیو تبد نوآوری فرهنگ گسترش منظوربهاستان سمنان  یپارک علم و فناور

 سازییتجار ایمحصوالت و  دیتول یراه بفناوران هایمدار از پژوهشگران و صاحبان طرحکوچک و متوسط دانش یهاگسترش و رشد شرکت یالزم برا یفضا جادیا

 :از اندعبارتدر پارک و مراکز رشد وابسته  ارائهقابل هایتیحما اهم .کندیم تیپارک حما یو نوآور یخود در مراکز رشد و معاونت فناور یپژوهش یدستاوردها
 

 یمال یهاتیحماانواع 

 هایطرح یبرا الیر ونیلیم1.000و  الیر ونیلمی 400 سقف تا فناور مؤسسات و هاشرکت ازار محوربنوآورانه و فناورانه  هایدهیمعوض از ا یمال تیحما 

 ،متوسط و باال یفناور یدارا

 ال،یر ونیلیم 1.000مستقر در پارک تا سقف  انبنیدانش و فناور مؤسسات و هامحصوالت فناورانه شرکت سازییمعوض از تجار یمال تیحما 

 الیر ونیلیم 400فناورانه تا سقف  یخانگ یهاوکارکسب یو توسعه جادی( از انگیزیل صورتبه) یمال تیحما، 

 موضوعات مرتبط  الیر ونیلیم 35و  12تا سقف  بیکشور به ترت هایدانشگاه یتخصص یو دکتر ارشد یکارشناس هاینامهانیبالعوض از پا یمال تیحما(

 ، وپارک( تیفعال نهیبا زم

 الیر ونیلیم 10و  5تا سقف  ینو و کاربرد هایدهیا یبالعوض از نوآوران دارا یمال تیحما. 

 

 پارک خدمات

 در مجموعه  نیپارک و مراکز رشد )اخذ زم سیپرد یو کارگاه یدفتر یدر فضاها انبنیدانش و فناور سسهمؤ و هاخدمات استقرار شامل استقرار شرکت

 ،شرکت( ازینمورد یکارگاه فضای ساخت منظورپارک به

 و هاشرکت یدیمحصوالت تول معرفی منظوربه انیمتقاض ریو سا یها، بخش خصوصو کارآمد با سازمان دیارتباطات مف یشامل برقرار یابیخدمات بازار 

 ، ویو خارج یداخل یتخصص یهاشگاهیحضور فعال در نما نهیزم یسازفراهمو  انبنیدانش و فناور مؤسسات

 و هاشرکت انبنیفروش محصوالت فناور و دانش تیریو مد یابیبازار یهابهبود روش ،یساز بازار ،یابیبازار ،یحقوق هایشامل مشاوره ایخدمات مشاوره 

 .هوابست رشد مراکز و پارک در مستقر مؤسسات

 

 93، پالک انقالب و پودات نیب ،یسقراط غرب ابانیخ ،هیامان ،اهواز، خوزستاناستان  آدرس:

 www.khstp.ir یت:ساوب
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 مطلب کوتاه علمی

 یصنعت یهاکننیریشآب

 زدایی شده برای مصرف شرب و نمکآبکند. ، مانند آب دریا، جدا میشورآبفرآیندی است که مواد معدنی را از  (Desalination) یرین سازی آبش

و آب دریا  شورآبهای کنشیرینآب .گیردقرار می مورداستفاده (Irrigation) یا آبیاری

های حرارتی و غشایی در مقیاس ها تنها فناوریولی از میان آن .انواع مختلفی دارند

. میزان مصرف آب در جهان در هر دو دهه تقریبًا دو اندافتهیتوسعهصنعتی و تجاری 

آب، حدود دو برابر نرخ رشد جمعیت است.  افزایش در مصرفِ شود و این میزانِبرابر می

و رو میزان تقاضای آب  باکیفیت مناسب رو به کاهش دسترسی به آبِ ،دلیلبه همین 

؛ از طرف دیگر در دسترس بودن آب شیرین در سراسر جهان برای استافزایش  به

هایی است. این در حالی است که نیازهای صنعتی و مصرف انسان دارای محدودیت

نجر به افزایش سطح آلودگی های اخیر مای در دهههای مختلف صنعتی و توسعهفعالیت

 .شده استو کاهش کیفیت منابع آب

های نابرابر در مناطق اعم از بارش)موجود به دالیل مختلف  کاهش کیفیت منابع آبیِ

نگرانی  همنجر ب (های خانگی و صنعتیبه دلیل تخلیه پساب)و کاهش کیفیت آب  ازحد از منابع آب زیرزمینیبرداری بیش، بهره(سالیمختلف و خشک

های مختلف برای مصارف شرب و صنعتی، یکی از ضروریات دنیای امروز است. در های شور و پسابشیرین سازی آب .آب مصرفی شده است تأمیندر 

ها برداری بوده که ظرفیت کلی آنسازی در حال بهره واحد شیرین 18400، در سراسر جهان بیش از هانی نمک زداییانجمن ج طبق برآورد 2015سال 

 2013توجه به اینکه در سال  با کند.میلیون نفر را برآورده می 300نیاز  دشدهیتولدر روز برآورد شده است. این مقدار آب  مترمکعبمیلیون  87حدود 

 .بوده است مترمکعبمیلیون  78ی حدود ظرفیت تولید جهان
 

 های صنعتیکنشیرینانواع آب

زدایی به فرایندهای ظرفیت تولید آب شیرین در واحدهای نمکدرصد  99 با این همه دارد.های شور وجود فرایندهای مختلفی برای شیرین سازی آب

های مبتنی بر فرآیندهای و روش نیازمند انرژی گرمایی و حرارت هستند ییزدانمکهای حرارتی برای انجام شوند. روشحرارتی و غشایی محدود می

 .میدهیمتوضیح  اجمالبهرا  هاآن الًیذ .کنندفشار هیدرولیکی استفاده می رومحرکهینغشایی از 
 

 (Thermal Desalination) یهای حرارتکنشیرینآب -الف 
فرایندهای حرارتی با توجه به  .دهندهای شور در دنیا را به خود اختصاص میشیرین سازی آب درصد از ظرفیت 35امروزه فرایندهای حرارتی حدود 

استفاده برای تولید آب با خلوص باال و مناسب جهت کاربرد قابل و قرارگرفته مورداستفادهمیزان باالی انرژی موردنیاز معموالً برای شیرین سازی آب دریا 

 شور، بخارآب ایجادکنند. با حرارت دادن آبسازی میجز انجماد، فرایند طبیعی ایجاد باران را شبیهندهای حرارتی بهباشد. فرایدر فرایند صنعتی می

 شود. در تمامی این فرایندها از بخار کندانسآید و آب شیرین تولیدی از سیستم خارج میوسیله کندانسور به حالت مایع درمیشود. سپس بخارآب بهمی

 شود.گرمای نهان موردنیاز جهت تبخیر آب استفاده می تأمینبرای 
 

 Multi Stage Flash Process (MSF) ندیکن حرارتی با فراشیرینآب - 1

ای آب در فشار پایین و تبدیل در این فرایند با استفاده از تبخیر مرحله .گرددمیالدی برمی 1970در شیرین سازی آب دریا به سال  MSF قدمت فرایند

 و شوددرپی( تبخیر می)مخازن پی یاپیآب گرم شده دریا در مراحل پ ،شود. در این فرایندشور دریا به آب شیرین مبدل میبه آب شیرین، آببخار 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/International_Desalination_Association
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Desalination_Association
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عنوان آب خالص شده و به یابیکندانس و باز جادشدهی. در ادامه بخارات اشودیحفظ م ندیفرا نیا یط یکاهش روندکیصورت فشار به نیهمچن

 یورود یهالوله لر،یدر بو یمنظور کاهش مصرف انرژ. بهشودیم تأمینو بخارآب داغ  لریآب توسط بو ریتبخ یالزم برا ی. گرماردیگیورداستفاده قرار مم

های ا لولهشوند. بخارآب موجود در مخازن نیز در تماس بشور موجود در مخازن پیش گرم میآب دریا به مخازن، توسط بخارآب حاصل از تبخیر آب

ها توانایی پذیرش میزان باالیی از آلودگی MSF فرایند .شودآوری میعنوان آب شیرین جمعشده و بهشور ورودی، سرد شده و به فاز مایع تبدیلآب

یفیت مطلوب آب باشد. با توجه به کغیره( را از آب دریا جهت تصفیه دارا میو  COD ،BODشامل )جامدات معلق، فلزات سنگین، روغن، گریس، 

 .گیردهای حرارتی، فرایندهای صنعتی و برای کاربردهای نیاز به آب با خلوص باال مورداستفاده قرار میتولیدشده از این فرایند در نیروگاه
 

  Multi Effect Distillation (MED)ایبا فرایند تقطیر چندمرحلهحرارتی کن شیرینآب -2
کند. تفاوت زدایی میدرپی( در فشار پایین، آب دریا را نمکای آب )در مخازن پینای تبخیر و تقطیر چندمرحلهبر مب MSF نیز مشابه MED فرایند

گرمایش آب دریا بعد از پیش MED آوری آب حاصل از میعان است. در فراینددر ورود آب دریا به مخازن و روش تقطیر بخار و جمعمذکور اصلی دو فرایند 

شور و سطح خارجی شود. بخشی از بخار حاصل از انتقال حرارت میان جریان آببخارآب، اسپری می محتویِ داغِ هایِروی لوله به ،اولیه در مخازن

 این فرایند .کنددهد و این توالی تا مرحله آخر ادامه پیدا میتر به آب شیرین، تغییر فاز میدر فشار پایین یبخارآب، در مرحله بعد حاویِ های داغِلوله

بخارآب  .شده است. توالی مراحل پشت سر هم با کاهش دما و فشار در هر مرحله همراه استشیرین سازی تجاری از حداقل دو یا چندین مرحله تشکیل

 شود. بخارآب پس ازشور در مرحله بعدی میشده و محتوای حرارت آن صرف تبخیر آبشور در مرحله اول به سمت مرحله بعدی هدایتحاصل از آب

ه ب  (Demister)های مه گیرشود. بخار حاصل از هر مرحله با استفاده از تیوبطی مراحل مختلف در مرحله آخر در کندانسور به آب شیرین مبدل می

 .ودششور خارج از تیوب به فاز مایع تبدیل میشود. در هر مرحله بخشی از بخار درون تیوب در اثر انتقال حرارت با آبمرحله بعد هدایت می

 توجهکند. کاهش دمای عملیاتی منجر به کاهش قابلگراد( را به دلیل کاهش فشار فراهم میدرجه سانتی 65) نییاین فرایند امکان تبخیر آب در دمای پا

کند. ها را فراهم میولولهتر در ساخت مخازن های ارزانشود و امکان استفاده از متریالها میلوله گذاری کمتر به روی مخازن وشور و رسوبخوردگی آب

ین فرایند آورد که اخنک کننده با مقدار پایین را به وجود میباکیفیت پایین، حرارت اتالفی در صنایع و آب استفاده از منابع حرارتیِ امکانِ این قابلیتِ

در این فرایند باعث بهبود بازده )مکانیکی یا حرارتی( افزودن کمپرسور بخار  .عنوان یک آلترناتیو مهم در شیرین سازی آب دریا مطرح کرده استرا به

 شود.سازی مصرف انرژی میحرارتی و بهینه
 

 

 
 

 (Membrane Water Desalinatorغشایی ) یهاکننیریشآب -ب 

 یغشااین  .شودیه ماستفاد اینمک از آب در یجداساز ی( براSemipermeable Membrane) تراوامهین یغشا کیاز  ییغشا یهاکننیریشآبدر 

یکه دارند م یو حجم کم یجرم وزن لیآب به دل یها. مولکولردیگی، داخل آب قرار مدارد در ابعاد نانو یزیر اریبس یهاآن سوراخ ینازک که رو اریبس

آب  یهاموکولنسبت به  تربزرگهمچنان  اما شوندینم دهیبا چشم د نکهیباامحلول در آب  یهااما نمک ؛عبور کنند زیر یهاسوراخ نیاز داخل ا توانند

 در این روش یساز نیریش لیها تنها دلسوراخ نیاما ا؛ شودیانجام م یساز نیریصورت عمل ش نیو به ا ردیرا بگ هاآن یجلو تواندیهستند و غشا م

شکسته شود و وارد آب  وندشانیاند هم پواکنش داده که با آب ییهاونیتا  شودیبرق استفاده م انیجر زآب ا هیتصف یهادستگاه ی. در برخستندین

شود و  شتریب شدهداده نمک واکنش یهاو حجم مولکول مثبت واکنش داده و اندازه یهاونیآزاد با  یهاتا الکترون شودیبرق باعث م انیجر نیا. نشوند

اهش که این منجر به ک کندتری مصرف میهای حرارتی انرژی کمسیستم غشایی نسبت به کننیریشآب طورمعمولبه. عبور کنداز داخل غشا تواند نمی

 شود.کلی هزینه آب شیرین تولیدی می

 ...ادامه مطلب در شماره بعدی پیک رویش
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 مراکز توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو

 یتوربین باد یمرکز توسعه فناور این شماره:
یدا کند. های بادی رشد بیشتری پهای تجدید پذیر باعث شده، تکنولوژی ساخت توربینشده آن نسبت به سایر انرژیهای شناختهاستفاده از انرژی باد با توجه به مزیت

لکه های بادی شده است، بای توربینتنها پیشرفت فناوری باعث بهبود چشمگیر کیفیت، قابلیت اطمینان، طول عمر و شاخص هزینهکه در چند دهه اخیر نهنحویبه

های بادی در کشور با توجه به همچنین توسعه احداث نیروگاه .های بادی و تجاری شدن سایزهای باالتر گردیده استتر باعث افزایش ظرفیت توربینسوسطور محبه

جهت ایجاد دانش فنی طراحی باشد. با توجه به موارد فوق مگاوات جزو اهداف برنامه توسعه کشور می 15000پتانسیل باالی باد در ایران با ظرفیت تقریبی بیش از 

 .گردید تأسیسدر پژوهشگاه نیرو  1389های بادی در سال آوری توربینها در کشور، مرکز توسعه فنسازی تولید این توربینهای بادی و بومیتوربین
 

 ها و خدماتتوانمندی

 دی بزرگ و اجزای آنهای باسازی توربینآوری و بومیپشتیبانی فنی و مهندسی طراحی و ساخت، انتقال فن، 

 های بادی کوچک متناسب با نیازهای متقاضیطراحی، ساخت و مشاوره انتخاب توربین، 

 افزارهای تخصصیهای بادی با استفاده از نرمسازی دینامیکی و انجام محاسبات بار توربینشبیه، 

 هکارهای ویژه بهبوددد و ارائه راهای بادی موجود، مهندسی مجبرداری توربینبررسی شرایط بهره، 

 انتخاب توربین بادی مناسب برای مزارع بادی در دست احداث، 

 های وارداتی بر اساس شرایط سایتطراحی فونداسیون توربین، 

 بادی هایهای آموزشی تخصصی در زمینه طراحی و فناوری توربینبرگزاری دوره، 

 ادیسنجی و پتانسیل سنجی احداث مزارع بانجام مطالعات امکان، 

 سازی اجزای مختلف توربین بادی، جهت طراحی سیستم کنترلمدل، 

 کنترل گشتاور ژنراتور، مبدل الکترونیک قدرت، سیستم سوپروایزری و سیستم ایمنی ای، سیستم های توربینطراحی سیستم کنترل پیچ پره، 

 ووارداتی بر اساس شرایط سایت هایطراحی فونداسیون توربین ، 

 افزارهای روزسیستم مانیتورینگ بر پایه نرم سازیپیاده. 
 

 هامأموریت

 ادجیالزم را جهت ا یهارساختیز ،یباد یبرق از انرژ دیتول هایفناوریدر حوزه  قاتیتحق تیریامر مد شبردیباهدف پ رویپژوهشگاه ن یباد یانرژ یآورمرکز توسعه فن

از  یباد یانرژ یآورمرکز توسعه فن تی. حمادینمایبنیان فراهم مدانش یهاها و شرکتدانشگاه ،یقاتیتحقمراکز  ریبخش نظ نیفعال ا نانیآفرنقش نیب یهماهنگ

 یاهلوتیپا یاندازو راه قاتیتحق یدهدانش، منجر به جهت تیریبر مد یمبتن یشگاهیو آزما یپژوهش ،یارائه خدمات علم تیریباهدف مد یکاربرد یهاها و پروژهطرح

 .گرددیم یصنعت برق بادموردنیاز 
 

 اهداف کالن

 در صنعت برق یباد یانرژ یتوسعه فناور نهیدر زم یفناور تیرینقش مد یفایا، 

 یکیالکتر یانرژ دیتول تیباد با اولو یاستحصال انرژ هایفناوریو توسعه  ایجاد، 

 یمنابع انرژ ریبا سا سهیپذیری انرژی باد در مقارقابت افزایش، 

 و باکیفیت و ترویج صادرات یاقتصاد ن،ینو هایفناوریاز طریق توسعه  یباد یرژصنعت ان یبانیپشت، 

 ز،مرک یهاطرح نهیها در زمو دانشگاه یقاتیهای مختلف صنعت برق، مراکز تحقبخش تیفعال یهماهنگ 

 یباد یانرژ یتوسعه فناور نهیبه صنعت برق در زم یشگاهیو آزما یپژوهش ،یارائه خدمات علم تیریمد، 

 صنعت برق ازیبر اساس ن یباد یانرژ یتوسعه فناور لوتیهای پااندازی طرحو راه یراحط، 

 های بازارنیازمندی یو توسعه در راستا قاتیتحق دهیجهت، 

 یباد یانرژ یتوسعه فناور نهینظران در زمو صاحب نیاز محقق یبانک اطالعات جـادیو ا یو تخصص یهای علمدانش در حوزه انباشت، 

 یباد یانرژ یفناور یهاها و پروژهاز طرح یمال تینظام حما جادیا، 

 یهای مالو صندوق یو فناور یهای علمدر قالب مراکز رشد و پارک یباد یانرژ یبنیان مرتبط با فناورهای دانشاز شرکت تیمند حمانظام تیریمد 

 ،از پژوهش تیحما

 و دانش جیج از کشور باهدف تروداخل و خار یو صنعت یفناورانه با مراکز پژوهش ارتباط 

 کشور یبرا یباد یانرژ ینقشه راه توسعه فناور جادیا. 

 
 

 
 

قه طب یباد یهانیتورب یمرکز توسعه فناور روی( پژوهشگاه نیدادمان )پونک باختر دیبلوار شه یشهرک قدس )غرب(، انتهاتهران،  آدرس:

 www.nri.ac.ir/wind-turbine-center سایت:بو         .                                     دوم
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 نوین در حوزه صنعت برق و انرژی هایفناوریرصد                 

 یکوانتوم یحسگرها                

 یومکوانت ئش کیاستفاده از  فیتوص یبرا معموالً  ،یکوانتوم یعبارت حسگر

 یح انرژ( با سطویکیکالس ای ی)کوانتوم یکیزیف تیکم کی یریگاندازه یبرا

 یالکترون ای یسیمغناط ،یحاالت ارتعاش مثالً شود،یاستفاده م دهیکوانت

 .دام افتاده هب یهاونی ای یخنث یهاابررسانا، اتم ای ینیاسپ یهاتیوبیک

 یبرخ قیاز طر توانندیم یکوانتوم یحسگرها یشگاهیآزما یهاتحقق

 است که نیها، امشخصه از یکیشوند.  سهیمقا یاصل یکیزیف یهامشخصه

. دهدیپاسخ م یخارج یپارامترها ایبه چه نوع پارامتر  یحسگر کوانتوم

ساس ح ،یکیالکتر یهادانیبه دام افتاده، به م یهاونیباردار مانند  یهاستمیس

 یهادانیبه م اساساً ن،یبر اسپ یمبتن یهاستمیس کهیدرحالخواهند بود، 

به چند  توانندیم یکوانتوم یاز حسگرها یبرخپاسخ خواهند داد.  یسیمغناط

 یومحسگر کوانت یذات تیپاسخ دهند. مشخصه مهم دوم، حساس یکیزیپارامتر ف

به  یقو یپاسخ ،یحسگر کوانتوم کی رودی، انتظار مطرفکیازاست. 

 زیاز نو دیبا گر،یاز طرف د کهیدرحالدهد،  به دست شدهخواسته یهاگنالیس

 .ردیرا بپذ ریتأث نیناخواسته، کمتر

 یاریحرکت، صدا، نور و بس صیتشخ یروزمره برا یهایدر فناور حسگرها

 رییموجب تغ توانندیم یکوانتوم ی. حسگرهاشوندیاستفاده م گرید یزهایچ

یها م. آنیکنون یهایفناوراز  دارتریو پا ترقیتر، دقشوند: حساس ییکارادر 

 ییهبودهاب نیکه فقط با چن شوند یدیجد یمنجر به کاربردها توانند

 ییبزرگ بوده و حسگرها یبه بازارها عرضهقابلکه  ییکاربردها رند؛یپذامکان

 و ونقلحمل ت،یسالمت، امن ،یوساز، دفاع، انرژساخت م،یهوافضا، اقل نهیدر زم

 .ردیگیدر برمآب را 

 شیآگاهان نواند کیشرکت الکترون ؛معرفی واحدهای مرکز

 ود یکرنگمسع :مدیرعامل

 88378812: تماس شماره

 masoudyekrang@yahoo.com: یکیپست الکترون 

 :محوری ایده 

 (UT) کیبه روش آلتراسون یساخت دستگاه آزمون فن

 :فعالیت زمینه

 یو نگهدار راتیو ساخت قطعات در حوزه تعم یطراح 

 :طرح خالصه

 یدر حوزه بازرس مهم و پرکاربرد زاتی، ازجمله تجهUT Flaw detectorدستگاه 

پروب  کیبه  ز،یتجه نی. اباشدی( مNDTمخرب ) ریغ یهابه روش آزمون یفن

 شیو نما کیامواج آلتراسون افتیو با ارسال و در شودیمتصل م کیآلتراسون

. دهدیرا نشان م یازرسداخل قطعه مورد ب تیبه کاربر، وضع یافتیدر یهاگنالیس

 وبیشده، عداده شیده از اطالعات نما( با استفا1،2،3کاربر متخصص )سطح 

 ندیرد آن قطعه و فرآ ای رشینموده و نسبت به پذ ییداخل قطعه را شناسا یاحتمال

 تأمینطور کامل از خارج از کشور دستگاه در حال حاضر به نی. ادینمایاظهارنظر م

در داخل کشور،  زیتجه نیطرح آن است که با ساخت ا نیا یرا. هدف از اجشودیم

 . دینما تأمین نهیزم نیبازار داخل و خارج را در ا

 :هدف بازار 

 های بازرسی فنی داخلی و خارجیشرکت 

 باشد. می هینمونه اول ساخت شرکت در حال :وضعیت آخرین

 

 * رو شیپمهم  یدادهایرو *                            
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سازمان نظام صنفی : برگزار کنند ،1400 آبان 6 ،"اطالعات یو فناور وتریدر کامپ نیمباحث نو یکنفرانس مل نیپنجم" .1

 ماهشهر. -استان خوزستان یاانهیرا

: برگزار کنند ،1400 آذر 25 ،"کیبرق و مکان وتر،یکامپ یدر مهندس یمطالعات جهان یالمللنیبکنفرانس  نیپنجم" .2

 .تهران -رانیا نینو یهایفناورانجمن توسعه علوم و 

انجمن افق : برگزار کنند ،1400 آذر 25، "کیو مکان وتریبرق، کامپ یدر مهندس نینو یهاافق یمل شیهما نیششم" .3

 .تهران -نوین علم و فناوری

 یموسسه آموزش عال، برگزارکننده: 1400 بهمن 25، "کیو مکان وتریکامپ برق، یمهندس یالمللنیبکنفرانس  نیششم" .4

 تهران. -هکارهای دستیابی به توسعه پایدارمرکز را ،مهر اروند

 
 
 
 

 تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان،            

 .پژوهشگاه نیرو            

            02188590492             02188581968         

   
www.eptp.ir               info@eptp.ir  
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